
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-65 
Дата: 25.10.2018 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация (ЗМСМА); 

чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване; 

чл. 7, ал. 2 т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по 

отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за 

социално осигуряване). 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В деловодството на Общински съвет - Ветово е постъпила молба с вх. № ОбС-80Ю-83-

2/24.10.2018 година от лицето Юксел Юсеин Али, живущ в град Ветово, ул. „Копривщица“ № 15, 

община Ветово, с искане за изготвяне на решение за внасяне в Министерския съвет на 

предложение за отпускане на персонална пенсия на сина му Юнер Юксел Юсеин. С разпореждане 

на ТП на НОИ – Русе е отказана наследствена пенсия от починал родител Теменужка Силянова 

Атанасова. В този случай единствената възможност е да кандидатства за персонална пенсия пред 

Министерския съвет на Република България. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2 т. 1 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Ветово 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


Р Е Ш И : 
 

Предлага на Министерски съвет на Република България да бъде удовлетворена молбата на 

Юксел Юсеин Али с ЕГН 750916хххх за отпускане на персонална пенсия на сина му Юнер Юксел 

Юсеин с ЕГН 025004хххх, което е без право на наследствена пенсия от починал родител. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед. /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


